
UCHWAŁA NR XVII/141/16
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie nadania nazwy skwer Księdza Prałata Jana Gabora w Bierutowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1515 z póź. zm.)  Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/17 am 31, położonej w Bierutowie u zbiegu ulic: Adama 
Mickiewicza, Kościelnej i Placu Kościelnego, stanowiącej własność Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem 
św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bierutowie, nadać nazwę " skwer Księdza Prałata Jana 
Gabora".

2. Położenie skweru, o którym mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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Uzasadnienie
Z wnioskiem o nadanie nazwy „Księdza Kanonika Jana Gabora’’ placowi położonemu przed kościołem  

św. Katarzyny w Bierutowie, na którym znajduje się pomnik Świętego Jana Pawła II, wystąpiły organizacje 
pozarządowe w Bierutowie tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bierutowskiej „ Europa – Przyszłość’’, Rada 
Parafialna, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Parafialny Zespół „Caritas’’ w Bierutowie oraz ksiądz proboszcz 
Parafii Rzymsko – Katolickiej  w Bierutowie - Ryszard Znamirowski. Ksiądz Prałat Jan Gabor urodzony 9 
listopada 1935 r. w Szufnarowej, przybył do Bierutowa 20 czerwca 1978 r., gdzie objął tutejszą parafię. Ksiądz Jan 
Gabor znacząco wpisał  swoje życie w historię naszego miasta i gminy. Był duchowym przewodnikiem parafian – 
mieszkańców Bierutowa i okolicznych miejscowości. Starał się jednoczyć mieszkańców  w każdych 
okolicznościach, był dobrym doradcą, niósł pomoc wszystkim, którzy o tę pomoc do Niego się zwrócili. Ksiądz Jan 
Gabor pozostawił po swojej działalności liczne pamiątki, do których należy zaliczyć odzyskanie dla potrzeb 
parafian i sprawowania kultu religijnego kościoła św. Katarzyny a następnie z dużym trudem i zapałem 
przeprowadzenie przy pomocy parafian , najpilniejszego jej remontu i zabezpieczenia. W następnych latach ksiądz 
proboszcz kontynuował  jej remont tj.: przeprowadzono renowację barokowego ołtarza, empory, uzupełniono 
posadzkę, wyposażono w ławki, witraże, organy ponadto kościół był kilkakrotnie salą koncertową dla 
występujacych w nim artysów. Dzięki dobrej współpracy z ówczesnymi władzami miasta i gminy ksiądz Jan Gabor 
przystąpił do budowy budynku „domu katechetycznego”  powstałego pomiędzy kościołem św. Józefa a plebanią w 
Bierutowie. Budynku, który był udostępniany nieodpłatnie na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bierutowie. 
Ponadto dla sprawowania kultu religijnego dla mieszkańców Kijowic, Kruszowic i Paczkowa,  ksiądz proboszcz 
Jan Gabor przystąpił do budowy kaplicy we wsi Paczków. W kościołach we wsi Posadowice i Solniki Małe oraz w 
kościele św. Józefa w Bierutowie , przeprowadził remont i uzupełnił pokrycia dachowe, wykonał remont wież oraz 
malowanie co pozwoliło, że świątynie te  służą parafianom po dzień dzisiejszy. Był współzałożycielem chóru 
parafialnego, kochał naszą przyrodę, cieszył się dużym autorytetem wśród księży, za pracę dla wiernych i duże 
osiągnięcia otrzymał tytuł kanonika i prałata oraz został ustanowiony Dziekanem Dekanatu Oleśnica – Wschód, 
którą to funkcję sprawował do chwili śmierci.  Wobec powyższego Burmistrz Bierutowa wnosi o podjęcie uchwały 
o nadaniu nazwy skwer Księdza Prałata Jana Gabora.
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                                                                                                             Załącznik nr 1 do uchwały
                                                                                                                        Nr XVII/141/16 Rady Miejskiej
                                                                                                                        w Bierutowie
                                                                                                                        z dnia 25lutego 2016

skwer Księdza Prałata 
Jana Gabora

Id: 1A13C105-AFD9-44BD-BAE6-7D3EFCF8708C. Podpisany Strona 1




